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เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทีเ่ คารพ
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้ ดิฉัน นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย เป็นผู้บริหารงาน
เทศบาล ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นั้น
ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 14
พุ ท ธศั ก ราช 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “ก่ อ น
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ที่มาประชุมด้วย”
ในการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งดิฉัน นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป
ดิฉันจะบริหารงานโดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแรง
ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในขั้นแต่ละขั้นตอนของการ
พัฒนา ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ และผลสุดท้ายประชาชน
จะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้น ๆ โดยยึดหลักคิดตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี โดยใช้กลไกเครือข่าย

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม แบบบูรณาการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 ที่ เชื่ อ มโยงกั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด เป็ น
เข็มทิศในการพัฒนาตำบลบ้านใหม่ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบและยอมรับผลการพัฒนาตำบลบ้านใหม่
ภายใต้ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

นโยบายที่กำหนดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. นโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เพื่อดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิ น ปลอดอาชญากรรม มี สุ ข ภาวะ สุ ข อนามั ย ที่ ดี มี
ความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 สนับสนุน ส่งเสริมระบบการสาธารณสุข เพื่ อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับ
กลุ่มชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็น
ธรรม และทั่วถึง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ มีการจัดทำระเบียบผู้ป่วยเพื่อการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดทำเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2.2 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์
2.3 ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ได้แก่การให้การสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก
2.4 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยง และ
สร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ให้ทุกชุมชนมีลานกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพ
2.6 ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2.7 เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเกิด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ พั ฒ นาพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนให้ มี ค วามเลื่ อ มใส ศรั ท ธา
ทะนุบำรุงศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
2.8 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องยาเสพติดโดย
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในท้องถิ่น ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้
ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว
หัวใจสีเขียว”
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านสุขภาพ ให้
ทุกชุมชนมีลานกีฬาเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง
2.10 ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น
มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน
3. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าขาย ของ
ผู้ประกอบการทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3.1 สร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
3.2 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และศักยภาพของประชาชน
3.3 สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก บูรณาการทุก
ภาคส่ วนให้มี ส่ วนร่วม ร่ว มคิ ด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิ น ผล ร่วม
รับผิดชอบ

4.1 ส่ งเสริม สนับสนุนพั ฒ นาบุ คลากรเทศบาลให้มี ค วามรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริมการวิจัยเพี่อพัฒนาระบบการทำงาน
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.4 พัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพระบบสื่อสาร และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น จัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วตำบล ระบบ
ส่งข่าวโดย SMS วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และสายด่วนนายก ฯ
4.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ให้
มีมาตรฐานการบริการ บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด
4.6 ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาล โดยนำระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ เป็นแนวทางดำเนินงานสู่การปฏิบัติในเทศบาล เช่น ปรับปรุงโครงการสร้างการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ นำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มี ประสิท ธิภาพมาใช้บริหารงานเทศบาลและการพั ฒ นาตำบลบ้านใหม่ จัดทำ
ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
5. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม การจั ด การความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
บ้านเมือง การจัดการจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และอัคคีภัย
5.1 “บ้านใหม่เมืองสะอาด” พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน ทางเท้า รางรถไฟ พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของตำบล และส่งเสริมให้มี
การพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่อื่นของตำบล ให้ครอบคลุมทั้งในระดับครัวเรือน
ชุมชน และหน่วยงาน โดยชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
5.2 พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
โดยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพืน้ ที่สำคัญทั้งตำบล เชื่อมโยงสัญญาณกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดูแลไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่สาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจ
และดูแลความปลอดภัยให้คนในชุมชน ลดการเกิดอาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม

5.3 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพ ดำเนินการให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
5.4 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน และทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
5.5 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
5.6 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างต่อเนื่อง
5.7 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนา แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นของสมาชิ ก สภาเทศบาล หั ว หน้ า ส่ วนราชการ พนั ก งานเทศบาลและพี่ น้ อ ง
ประชาชน เพื่อที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง และใน
การนี้ดิฉันขออนุญ าตแนะนำทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานในด้านบริหาร
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้
ท่านที่ 1 นายอนันต์ บุญทัน ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
ท่านที่ 2 นางสุรัตน์ กรใหม่ ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
ท่านที่ 3 นางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่านที่ 4 นายณรงค์ เสือบุญ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ดิฉัน ขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่และประชาชนชาวตำบลบ้านใหม่ ได้
เชื่อมั่นว่าดิฉันจะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ประกอบกับศักยภาพทีมผู้บริหาร
นำพาตำบลบ้านใหม่สู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งมั่นอยู่บนพืน้ ฐานของการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อวางฐานรากการพัฒนาให้ตำบลบ้านใหม่
ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้กด็ ้วยการสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทุกท่าน โดยดิฉันจะนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตำบลบ้านใหม่ ต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่ทุกท่าน ณ โอกาสนี้
ขอบคุณค่ะ

